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Nésem váám nóvinyy, róózííméejte…
…ano, ani v těchto měsících neklidu a spěchu jsme nezapomněli dát dohromady nové číslo Gympláka.
Vánočního Gympláka.
K vanilkovým rohlíčkům, perníčkům a citrónovému čaji si můžete o přestávkách příjemně počíst, najít
spoustu nápadů na dárky a podle horoskopů zjistit, jaké vánoční příhody a překvapení vás čekají.
Každá stránka časopisu se nese v duchu vánočním, ale neopomene se vrátit k listopadovým
událostem. Prostřednictví „Slova úvodem“ chceme pogratulovat letošním vítězům. Myslíme, že
scénka našich nejmladších – Bylo nás pět plus pět - měla obrovský úspěch, stejně jako nově
nadhozené téma ve vítězném Listopadu 89 i připomenutí devíti popravených v Listopadu 39. Dík
samozřejmě patří i režisérům, hercům, herečkám, osvětlovačům, zvukařům, oponářům i rodičům,
kteří nám za odměnu zatleskali.
Zjistily jsme, kolik práce dá dohodnout se na termínu odevzdání článků a odkládat vydání jen kvůli
několika zabrzděným studentům. Co se dá dělat, i přesto držíte v ruce několik papírů a budete snad
příjemně překvapení výsledkem. Toto nové číslo sebou přináší i jeden unikátní rozhovor. Slíbený
„Goťák“ vyšel už samostatně, protože společné číslo je na tuto osobnost malé. Ale náhrada se našla,
a pokud zalistujete dál, zjistíte, koho by místopředseda Poslanecké sněmovny volil jako prezidenta
nebo co nikdy neřekl žádnému z novinářů.
Tak šťastné a veselé…

…a ať se příjemně čte!

P.S. Děkujeme všem, co nám pochválili i zkritizovali první číslo Gympláka v našem podání. Budeme se
dál snažit vyhovět vašim přáním a nápadům.

Ahoj gympláci,
tak se pojďme podívat, co je nového ve světě hudby.
Nejprve zabrousíme do našich krajů, kde se chystá na 24.11.2012 přímý přenos vyhlášení ankety
Český slavík z pražské Státní opery. Letos přišlo přes 100 000 hlasů, což je o 28 tisíc méně než loni,
tak jsem zvědavá, jestli si náš slavík Karel udrží své zlaté bidýlko. A jestlipak si již po šesté v řadě
zvolíme Lucii Bílou za nejlepší zpěvačku a Kabáty za nejlepší skupinu? Chtělo by to změnu, nemyslíte?
Trochu oživení nám nabízí kategorie Objev roku, v níž jsou nominováni odbornou porotou zpěvačka
Bára Poláková spolu s kapelami Koblížci a Nebe.

A kdo již teď ví, že Slavíka sledovat nebude, může si přijet 24.11.2012 poslechnout do Valašského
Meziříčí známého nezaměnitelného zpěváka Kamila Střihavku. Předvede se prý s průřezem celé své
kariéry. Tak to má do rána co dělat, nemyslíte?
Další český zážitek je jistě turné Nahráváme Anety Langerové, které započne 5.12.2012 v Děčíně a
představí se v něm i s novým albem, které má vyjít jinak až na jaře.
A teď něco pro milovníky populární zahraniční hudby. Již po třetí v řadě byl Justin Bieber zvolen na
cenách televize MTV (EMA) za nejlepšího zpěváka roku. A ani na American Music Awards nezůstal
pozadu. Odnesl si cenu "umělec roku" a nejpopulárnější popový a rockový umělec. Mezi další
oceněné těchto prestižních soutěží rozhodně patří country zpěvačka Taylor Swift, která na cenách
EMA posbírala skoro všechno, dále potom zpěvačka Carly Rae Jepsen známá díky písni „Call me
maybe“. Dvě ceny, pro nejlepší nováčky a nejlepší fanouškovskou obec, si z EMA odváží chlapecká
skupina One Direction, což možná není moc velké překvapení vzhledem k jejich popularitě. Jinak tito
kluci také nedávno vydali desku s názvem Take Me Home.
Rychle se mrkneme i na něco z kvalitnější hudby. Jak jistě všichni vědí, kapela MUSE vystoupí už zítra
22.11.2012 v rámci svého turné v pražské O2 aréně. Závidím těm, kdo je uvidí, bude to asi parádní
show.
A lístky se také prodávají na kapelu Depeche Mode, která k nám zavítá 23.7.2013 a na povrch také
vyplouvají informace o jejich brzkém novém CD.

Nové cd vychází i kapele Green Day pod názvem Dos!. Doufejme, že to není jen ze zoufalství, kvůli
všem zrušeným koncertům, protože je zpěvák a kytarista Billie Joe Armstrong na léčení. No snad jich
zase bude více.
Jako poslední zprávu jsem si vybrala koncert legendární skupiny Kiss, která se k nám podívá
14.6.2013. No je to vůbec možné? Vstupenky jsou v prodeji od zítra (22.11.2012).
Blížíme se k závěru a tak mi nezbývá nic jiného, než vám popřát hezké Vánoce a nějaký pěkný
hudební zážitek. :D

Eli N.

"Prosím snažně o podporu. Byl jsem členem putovní kapely, ale jsem od narození smolař. Kapela se
rozešla a já zůstal v cizím městě úplně bez peněz…“ šnoruje žebrák.
Pán domu ho poslouchá s jistou nedůvěrou: "Tak vy jste muzikant. A na jaký nástroj hrajete?"
Šnorer se chvíli rozmýšlí a pak řekne: "Na lesní roh."
Pán domu se usměje, otevře skříň, vyndá z ní lesní roh a podává ho šnorerovi: "Tak mi na něj něco
zahrajte!"
Šnorer si hluboce povzdechne: "Tak to vidíte, jakej já jsem smolař! Ze všech možnejch nástrojů musíte
mít doma zrovna lesní roh!"
"Pane vrchní, hraje ta hlučná kapela také na přání hostů?"
"Samozřejmě."
"Super, tak ať jdou chvilku hrát kulečník, než se naobědvám."
Malý Pepánek se v noci vzbudí a vidí, jak z jejich dveří odchází zloděj s plnými taškami. Aby nevzbudil
rodiče, tak na něj polohlasně volá: "Prosím vás, nemohl byste ukrást i moje housle?"
Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti
vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského
hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty se ozývá pláč.
"Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky se budou kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje
optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik hnoje,
to tu musí být někde koník!".
Anička se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí. - Ježíšku, dones mi kolo ! - Ježíšek není
hluchý, domlouvá mu sestra. - Ale babička ano!

Zdravím Vás gympláci!
Znovu jsem si pro Vás připravila pár zajímavostí ze světové kinematografie. Inspirujte se a vydejte se
do kin na nejnovější trháky!
Rozbřesk 2.část
Nově uvedený poslední díl upíří ságy skalní fanoušci a fanynky jistě viděli. V opačném případě je tato
žhavá novinka stále ke zhlédnutí v kinech. Film byl po premiéře 15. 11. 2012 veřejností brán spíše
kladně, dostal skvělých 71 % a mě nezbývá, než ho doporučit i vám.

Skyfall
V žebříčku návštěvnosti druhý a v sérii bondovek třiadvacátý film s Jamesem Bondem se těší veliké
oblibě a to nejen díky akčnímu ději, ale i fantastické úvodní skladbě od zpěvačky Adele. Hlavní hrdina
musí zneškodnit hrozbu z minulosti - M (Judi Dench). Podaří se mu to???

Na konec mám pro Vás připravené zajímavosti…

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s
vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!”

...a tady jsou:
Režisér nebyl spokojen se sestřihem Roberta Pattinsona, donutil ho v některých scénách
nosit paruku.
Stephenie Meyer se scénáristkou dohodla na jiném konci, než najdete v knize.
Jedná se o nejdražší díl ságy, stál přibližně 75 milionů amerických dolarů.
V kinech je nejnavštěvovanější novinkou, předčila i bondovku Skyfall.
Když M píše na začátku nekrolog Jamese Bonda (Daniel Craig), můžeme si na monitoru za
jménem, hodnostmi a oceněními všimnout i povolání ornitologa. Jedná se o narážku
Flemingově inspiraci skutečným ornitologem Jamesem Bondem.
Daniel Craig se nebál mnoha kaskadérských scén. Zahrál si dokonce i na střeše vlaku
jedoucího 50km/h.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

TOP 10 v kinech: VÍKEND OD 15. 11. 2012
Twilight Saga: Rozbřesk - 2. část
Skyfall
Raubíř Ralf
Kozí příběh se sýrem
Zvonilka: Tajemství křídel
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
Hotel Transylvánie
Sinister
7 dní hříchů
Ve stínu

A na co se ještě těšit do kin?
Dvacátého druhého listopadu bude uvedeno sci-fi Atlas mraků. V této adaptaci románů Davida
Mitchella (z roku 2006, který vyhrál cenu British Book Award) uvidíme mnoho hvězd filmového
plátna, např. Toma Hankse, Huga Wievinga (znáte například z Metrix), Hugh Granta, Halle Berry,
Susan Sarandon a další. Film vypráví šest samostatných příběhů odlišných v čase i místě. Všechny
postavy jsou podle autora ztělesněním jedné duše, přičemž jejich společným znakem je mateřské
znaménko nad klíční kostí.
Tak pěkný advent strávený u filmů.
Š. Tučková

Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé bance. Z
vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.” Druhý povídá: „Pracuji v Daimler
Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa.”
Třetí praví: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr.”
Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?” Finančák odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!”

Vánoce se kvapem blíží a pro ty z Vás, kteří by si chtěli přečíst něco s vánoční tématikou,
mám tu pár tipů:
Agatha Christie- Vánoce Herkula Poirota
Z pera legendární spisovatelky kriminálních a detektivních příběhů, vyšla
kniha, která se do teď těší velké čtenářské oblibě. Vánoce jsou svátky klidu
a míru. Kdo by si však pomyslel, že i v tuto dobu se může stát vražda. Pan
Simeon Lee pozve všechny své syny a jejich chotě, aby s ním strávili
Vánoce. Nejsou však nadšeni, protože mezi nimi a otcem panuje od
minulosti jistý odpor. Večer se ale stane mnoho věcí, protože se z trezoru
ztratí Simonovy diamanty a jejich majitel je brutálně zavražděn. Po stopě
vraha se vydává Poirot, inspektor Japp a policejní komisař Johnson. Tento
dům leží na odlehlejším místě a nikdo nikoho neslyšel přijet ani odjet, a tak
se stávají podezřelými pouze lidé v domě.

Eva Bešťáková- Vánoce na nitkách
Původní české povídky nabízejí nečekaná tajemství spjatá s kouzlem Vánoc i
s neobvyklými náměty. Rozhovor s mrtvou přítelkyní, vzkazy z minulých životů
a možná i z vesmíru, dívka uvězněná v osamělém domě, podivný zajatec,
záhada egyptské skříňky, cestování proti času, odvážná hra s koloběhem dějin,
zlý dráček pokušitel, dobrodružné hledání nezvěstného a další příběhy s prvky
hororu, sci fi a humoru zaujmou vtipnými pointami i věčnými otazníky
bloudícími mezi pevnou zemí a hvězdnou oblohou, mezi skutečností a snem.

Terry Pratchett- Otec prasátek
Nemůžu sem nedat tuto kouzelnou a vtipnou knížku o vánocích zase z
jinačího úhlu. Tato kniha byla i zfilmovaná a můžu ji „Otec prasátek“
představuje obdobu Santa Clause, který na den prasečí hlídky plní
dětská přání a přináší dárky. Bohové rozhodnou eliminovat jeho postavu
s pomocí cechu vrahů.Smrť se však rozhodne Otce prasátek zastoupit.
Obleče si dlouhý červený plášť a plnovous, jenže se věci začnou
komplikovat, když plní dětská přání až moc doslova. Mezitím jeho
vnučka Zuzana musí zjistit, co se stalo se skutečným Otcem prasátek, a
jak ho zachránit.

K. Bubnová

Tyto sportovní zprávy pro většinu nebudou žádnou novinkou. Dozvíme se o letošních
nejdiskutovanějších vítězstvích v tenisu a bude přiložena ne fotbalová, ale hokejová tabulka Tipsport
extraligy.
České tenistky obhájily Fed Cup
Tenisový tým ve složení Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká, Lucie
Šafářová, Petra Kvitová a nehrající kapitán Petr Pála. Famózním
způsobem obhájily vítězství ve Fed Cupu, v jehož pražském finále
porazily Srbsko 3:1. Klíčový třetí bod vybojovala hlavní hvězda
celého víkendu Lucie Šafářová, která doslova rozdrtila Jelenu
Jankovičovou dvakrát 6:1. Na závěrečnou čtyřhru už nedošlo, v
Praze se slavil velký triumf.
Češi porazili Španěly ve stém finále Davisova poháru
Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Nebýt těchto hráčů, čeští
fanoušci by si mohli nechat o vítězství v Davis Cupu jen zdát.
Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil má pro tým postavený na dvou
jménech jen slova chvály a tvrdí, že není důvod v osvědčené
sestavě nepokračovat.
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Zápisník zapadlých XVIII

Robert Burton: Anatomie melancholiei
Motto: „Tomáši tys nebyl mužem métie / čet jsi Analýzu melancholie /
i tys poznal žalost smutek stesk a lásku / v knížkách v Detroit mezi statisíci svazků ...“
(Vítězslav Nezval: Edison)ii
Verše známé z čítanek, ale kdo jim rozumí? Jakou Analýzu melancholie to prý Edison vlastně četl?
Téměř jistě šlo o Anatomii melancholie oxfordského učence Roberta
Burtonaiii (1577 – 1640)iv. Znal a napsal určitě ledacos, svět pozdní
renesance je nám vzdálen a šíři tehdejší vzdělanosti si většinou neumíme
vůbec představit; pro pozdější dobu však zůstal autorem jednoho jediného
díla.
Ocitáme se v nejtmavším období roku, listí opadalo, větve smutně trčí, noci
jsou dlouhé, padá na nás deprese. Nevím, lze-li čtveřici ročních dob
jednoznačně přiřazovat jednotlivé temperamenty, k podzimu však
melancholie patří.

Slovo melancholie pochází ze staré řecké hippokratovské medicíny. Analogicky ke čtyřem živlům
tvořícím svět jsou tam hlavními působícími principy lidského těla čtyři šťávy. Jednou z nich je černá
žluč, melaina cholé. Melancholie je pak dána jejím nadbytkem. (Moderní psychologii z toho zbyl
melancholik jako jeden z temperamentů, ve starém myšlení však nejde jen o vlastnost psychiky, ale
celého člověka i s tělem.)
V dějinách evropského myšlení byla melancholie chápána
různě. Často jako nemoc s těžkým průběhem a obtížnou
léčbou. Jejím pánem byl Saturn, tehdy poslední planeta,
vládce konců, smrti, chmur. (Obrázek pochází od rytce
Johanna Sadelerav.) Prominentním pacientemmelancholikem byl císař Rudolf II., Burtonův současník.
I u Burtona má slovo „melancholie“ negativní význam.
Nejde tu však o nemoc jediného člověka, ale člověka
vůbec, ba celého světa. (Teologie ji od dob sv. Augustina
vyjadřuje pojmem „dědičný hřích“.)

„Člověk, tento nejušlechtilejší tvor, však – běda, jak nešťastná a smutná proměna, Heu tristis et
lachrymosa commutatio – odpadl od toho, čím byl, ztratil své postavení, stal se z něj miserabilis
homuncio, vyvrženec, tvor podlý, jedno z nejbědnějších stvoření na světě; je do té míry zastřen svým
pádem, že stojí níže než zvíře.“vi
S Burtonem se ocitáme na počátku novověku; důvodů k nespokojenosti je tam dost. Stejně jako
Komenského poutník prochází labyrintem světa a shledává vše marným, i Burton se rozhlíží kolem
sebe a zlobí se nad světem. Živelné pohromy, války, epidemie, lidské činy, vášně … je toho mnoho, co
lze vypočítávat a Burton to podrobně činí. Renesanční anatomové pitvají člověka, svět v malém
(mikrokosmos); Burton pitvá i svět velký. Ve svém stylu se podobá Hrabalovi (Obsluhoval jsem
anglického krále); není tu sice jediné souvětí, ale pořád jde o jediný nekončící proud chrlení, horlení,
lamentací; květnatý jako Rabelais, téměř rezignovaný jako Shakespeare ve svých Sonetech:
„(...) tolik právníků, advokátů, soudů, a tak málo spravedlnosti; tolik úředníků, a tak málo péče o
obecné dobro; tolik zákonů a ještě více nepořádků; tribunal litium segetem, soudní dvůr, který se
podobá kolbišti a bludišti, (…) největším lotrům svěřuje se právo, nejbezbožnější se starají
o náboženství, nejhloupější pečují o vzdělávání, nejlínější o práci a největší netvoři o milosrdenství.“vii
Jak bylo řečeno při oslavách 17. listopadu, tyhle věci jsou aktuální i dnes.
Burton si nemyslí, že je první nebo jediný, kdo na stav
světa upozorňuje; naopak: v jistém smyslu literární
tradici završuje. Cituje prý na šestnáct set autorů!viii
Knihovník v labyrintu knihovny, labyrintu světa,
labyrintu textů, mezi statisíci svazků – uprostřed
oblouku od Ecova Jména růžeix po slepého knihovníka
Borgese s Knihou z pískux jsme tu pořád u snad
hlavního tématu evropské vzdělanosti (nebo alespoň
Semináře starých textů): jak se orientovat v mnohosti
naší vlastní tradice? (Dürerův slavný obraz Melencoliaxi
ukazuje postavu zamyšlenou nad nepřehlednou změtí
symbolů vědění.) Vyřeší to napsání další knihy, jedné
knihy?
Smráká se. Vypadá to, že svět vstupuje do tmy a už se z
ní nevynoří. Černá vítězí. Ale lék na upadlý svět se
přece jen občas najde. U Komenského je jím ráj srdce,
o Vánocích je jím světlo ve tmách. Ale k tomu se musí člověk těmi temnotami prodrat, melancholii
připustit. A Burton? Našel nakonec svůj lék?
Závěrečná část knihy řeší, jak léčit zvláštní melancholii: melancholii lásky. Burton pochybuje, zda to
vůbec jde. A já pochybuji, zda o to stát a zda o to stál onxii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ještě mám jeden dluh: co to je to záhadné métie z úvodních veršů?
Vždycky jsem si myslel, že něco jako povidla. Jak mi ale ukazuje
překladač, francouzské métier znamená povolání, zaměstnání,
řemeslo, obor, foch. Muž métier je tedy odborník, fachman. O něm
nás poučí jiný český básník, Viktor Dyk:

„Muž métier. Klidně si vykračuje. / Důstojný v gestu, jasný
v hovoru. / Pro něho dnešek potud existuje, / pokud se dotkl jeho
oboru…// Leč jinak nic jej nevyruší vůkol. / Pelyněk v číš mu nikdo
nelije. / On přesně koná úřední svůj úkol, / úkoly cechu. Ano, métier!
// Ne, srdce to se nenaplní jedem, / v bezesných nocích červ je
nežere. / Má, třeba nebyl právě Archimédem, / archimédovské: Noli
tangere!“
(Viktor Dyk: Promenáda Diogenova)xiii

Ano, toť pravý opak melancholika. V těchto soumračných dnech však volím to druhé: dnešek, číš,
noc, dotek. Vždyť o to jde: poznat žalost, smutek, stesk … a lásku.
Pavel Holásek

Ačkoliv se o politiku ani trochu nezajímám, snažím se být pořád trochu v obraze. Sice mě nezaujme
důchodová reforma (která se beztak ještě milionkrát změní), ale třeba schválení daňového balíčku už
ano. Jsem jednou občanem České republiky, ať chci, nebo ne a mám zájem na tom, jak se mi tu
jednou bude žít.
Navazuji tím na všeobecně skloňované téma přímé volby prezidenta. Celé dosavadní události s tím
související, dle mého názoru, pouze odráží celkovou politickou krizi a úpadek. Potvrzuje to nejen
přístup politiků k přípravě nového zákona (týkající se právě přímé volby), ale především sami
uchazeči. Nevím jak vy, ale například jméno Táňa Fischerová jsem zaregistrovala poprvé včera v
souvislosti s hledáním informací o volbě prezidenta. Zmínila jsem, že se o politiku nezajímám a možná
mě někdo bude kamenovat za to, že jsem v životě o paní Fischerové neslyšela, ale troufám si říct, že v
tom nejsem úplně sama a není divu. Nemálo z těch, teď už osmi, kandidátů nic překotného v domácí
politice nepředvedlo, natož aby je znal někdo v zahraničí! Navíc absolutně nepřesvědčují svým
projevem, například pokud mají zdůvodnit, proč o funkci prezidenta usilují. Nezdá se vám tedy
kandidatura některých osob tak trochu nemístná?
Možná použiju přehnaný výraz, ale přijde mi to celé jako fraška. Myslím, že naši sousedi Slováci nebo
kdokoli jiný, kdo sleduje naši politickou scénu, se nám musí vysmívat, jaké divadlo tu provádíme. I
naši občané už se nad tím jen pousmějí nebo znuděně mávnou rukou. Jak jste na tom vy?
M. Krejčí

Polské zvláštnosti pro nás..
Szukam szczotkę - Hledám kartáč.
żużel - závodní dráha
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszyce - adresa jednoho Poláka
Anglické idiomy:
There is no room to swing a cat. - Není tu místa k hnutí.
Out of frying pan into the fire. - Z bláta do louže.
hit the bull‘s eye - trefit se do černého
take the bull by the horns - poprat se s problémem
Ruské idiomy a slang:
Фиолетово – To je jedno.
У тебя есть капуста? - Máš peníze?
Алёша! - Naivo!/Hlupáku!/Trubko!
pисоваться - předvádět se

A. Rozlílková

„První adventní neděle“

HV&MS

A je to zase tady. Období vonící purpury a perníku, hnědého sněhu na silnicích a žlutých okrajů
chodníku, ohraných koled, rodinných shledání a hlavně čas výběru dárků. Pokud si nevíte rady
s tím, co položit pod stromeček a nechcete dál své blízké obdarovávat ponožkami a knížkou, máme
pro vás pár nápadů. Jedinou podmínkou pro koupi těchto věcí je, že nesmíte být žádní troškaři…
Pokud máte v rodině nějakého zapáleného kuchaře či rozmazlené a zlobivé sourozence, dopřejte jim
jeden kilogram brambor francouzské značky „La Bonnotte stojící asi 15 tisíc korun. Naopak hodným
holčičkám můžete pořídit panenku za 3,2 milionu korun s šatičkami pokládanými diamanty nebo
kočku za 400 tisíc korun. Ty, co už si s panenkami nehrají, tak určitě potěší parfém No. 1 od Clivea
Christiana v hodnotě čtyř luxusních vozů (tedy za 215 tisíc dolarů), prsten 16,26 milionu dolarů či
podprsenku se safíry a diamanty za 375 milionů korun nebo boty z dílny návrháře Stuarta Weitzmana
posázené 642 rubíny, tkané platinou a cenou pohybující se okolo 43,2 milionu korun.
Pro nadšené fotbalisty pořiďte rovnou fotbalový stadion Stade de France u Paříže, který byl vystavěný
za 17,7 miliardy korun. Starším chlapcům se určitě odvděčíte motorkou v ceně 700 ticís dolarů,
televizí Prestige HD Supreme Rose Edition od Stuarta Hughese za 1,5 milionu liber nebo mobilem
iPhone 3GS Supreme Rose od stejného návrháře za 2,97 milionu dolarů. Neodmítnou ani jachtu za
2,1 miliardy liber, stereosoupravu za 2 milionu dolarů, auto značky Mercedes-Benz (W196) za 24
milionu dolarů.
Pro strejdy, dědečky nebo milovníky různých luxusních aperitivů se vyplatí koupit koňak „Henri IV
Dudognon Heritage“ za 170 tisíc dolarů nebo tequilu „La Ley del Diamante“ obsahující 42% alkoholu
za 1 550 000 dolarů. K tomu se hodí pořídit krabička levných cigaret anglické značky za pouhých 720
korun či krabičku doutníků po 40 kusech za 348 000 korun.

(ilustrační foto: http://www.extravaganzi.com/wp-content/uploads/2009/12/alg_iphone-supreme-1.jpg.)

Ti, kdo rádi čtou, se zamilují do knihy v hodnotě 760 milionů korun – Kodex Leicester od Leonarda de
Vinciho, který teď bohužel je ve vlastnictví Billa Gatese. Ti, kdo začínají s četbou, ocení komiks – Tim a
Struppi za 3,6 milionu korun.
…pokud se vám nějaký nápad zalíbil, tak neváhejte a co nejrychleji rozkřikněte příslušné
internetové stránky a výrobek objednejte. Tuším, že takové věci se nevyrábějí po milionech, ani po
tisících, možná ani po desítkách.
Tereza Hrudová
(zdroje: http://info-koktejl.cz/komentare-rozhovory/zajimavosti/jake-jsou-nejdrazsi-darky-na-svete/ ; http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/19312/nejdrazsi-vecisveta.html ; http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/grafika/2010/04/20/nejdrazsi-veci-na-svete/ )

Ve zpovědnici se nyní neobjeví nikdo z řad našeho gymnázia, ale přímo z řad našeho státu. Rozhovor
s Jiřím Olivou – českým vysokoškolským učitelem, lesníkem a politikem, od 12. září 2012
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Mohl byste ze začátku ve stručnosti popsat
vaší práci? Jaké úkony v PS vykonáváte?
V poslanecké sněmovně vykonávám funkci
místopředsedy. Znamená to, že řídím schůze
poslanecké sněmovny a v rámci organizačního
výboru sněmovny se podílím na přípravě
programu schůzí.
Zapojujete se často do debat, nebo raději
sedíte stranou a posloucháte názory jiných?
Zapojuji se spíš méně.
Jaké je v PS v současnosti nejdiskutovanější
téma?
K nejdiskutovanějším tématům patří zákon o
majetkovém vyrovnání s církvemi a zákony,
které souvisí s reformou zdravotního a sociální
ho systému. Tam jsou diskuze velmi vášnivé.
Kdo je váš tip na prezidenta?
Myslím, že rozhodnutí padne ve druhém kole
voleb mezi Milošem Zemanem a Janem
Fišerem.
Z jakého důvodu jste nekandidoval na
prezidenta?
To je správná otázka, protože bych s jistotou
vyhrál! Byl jsem však líný shánět 50 000
podpisů.
Jak vnímáte svojí cestu do vyšší politiky?
Moje cesta byla vlastně náhodná. V roce 2012
jsem chtěl pomoci Karlu Schwarzenbergovi při
založení politické strany TOP09, protože jsem
byl přesvědčen, že taková strana je potřeba.
Výsledkem bylo zvolení do poslanecké
sněmovny, o které jsem ani příliš neusiloval.
Práci ve sněmovně jsem se snažil dělat co
nejlépe, jako všechno, co jsem dosud dělal.
Následovalo zvolení do funkce místopředsedy.
Myslím si však, že to skončení volebního

období se vrátím ke svému původnímu
vzdělání – práci pedagoga na lesnické fakultě
ČZU.
Jaké oběti ať už ve vašich koníčkách, nebo
rodině vám přináší práce?
Moje práce přináší dlouhou dobu strávenou
mimo domov. Během jednání sněmovny
bydlím v Praze nepřetržitě a i mimo sněmovní
schůze tam trávím hodně času. Z tohoto
důvodu jsem musel prakticky zanechat všech
koníčků, mezi které patří hra v symfonickém
orchestru a rekreační jachting.
Kterého jiného politika obdivujete a proč?
Myslím si, že Česká republika nemá dnes
politickou hvězdu světového formátu hodnou
obdivu. Ze zahraničních politiků si nejvíce
cením Margaret Thatcherovou, kvůli velmi
účinným hospodářským reformám.
Baví vás vaše práce?
Ano.
Přijal byste krabici vína?
Ano, proč ne? Víno piji rád, avšak jako dárek
bych ji přijal pouze od lidí, u kterých jsem si
jist, že tam je skutečně víno.
Řeknete nám něco, co jste ještě žádnému
novináři neprozradil?
Je mnoho novinářů, kterým nemůžete
prozradit, co si myslíte o jejich práci, protože
objektivita jimi poskytovaných informací je
velmi malá a naopak, schopnost zneužít proti
vám vše, co řeknete, velmi vysoká. Najdou se
však i novináři, kteří pracují seriózně. U nich
můžete být otevření, samozřejmě s výjimkou
informací, které jsou spíše pro „Třináctou
komnatu“ než pro média.

Co byste vzkázal studentům gymnázia?
Važte si toho, že můžete studovat na tak dobré škole, jakou je ústecké gymnázium. Přeji vám co
nejlepší studijní výsledky a někdy i pochopení pro práci pedagogů, kterého je občas třeba.

Barack

Víte, kdy kuře pípne naposledy?
V Tescu na pokladně.
Při hře na schovávanou: “Tati, tati, našel jsem babičku!”
“A kdo ti dovolil kopat na zahradě?!”
“Mami, proč děda tak kličkuje?”
“Buď zticha a nabíjej!”
Chlapec:”Řekni mi o té havárii…”
Dívka:”O jaké havárii?”
Chlapec:”Chceš mi snad říct, že ses s takovým obličejem už narodila?”
Jak zní nejpříjemnější slova od kanibala?
Fuj.
Co je horší než najít červa v jablku?
Najít tam jen půlku.

… morčecí rekordman ve skoku dalekém
zvládl skočit neuvěřitelných 48 cm?
Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
Hladkosrsté morče Truffles se však se svým
výkonem jistě nespokojí a pokusí se zaútočit i
na půlmetrovou hranici. Věříme ti Trufflesi!
… nejvyhledávanější slova na Ň na googlu
jsou: ň, ňouma, ňuf a ňadro?
Mezi všemi vyhledávanými výrazy pak
jednoznačně dominovalo slovo facebook.
Myslím, že nic jiného jsme ani čekat nemohli.
… Číňan zažaloval svou (už ex) manželku za
porození ošklivé dcery?
Nejprve si myslel, že mu byla žena nevěrná
s ne zrovna hezkým mužem. Poté se však
přiznala, že v mládí podstoupila zkrášlující
plastickou operaci. Manžel vysoudil více než 2
milióny Kč.
… nejmenší webová stránka má pouhých
18×18 pixelů?
O obsah však ochuzena není. Je zde: blog,
novinky, fotogalerie a spousta her. (Př.:
pacman…) Stránka -> www.guimp.com
… v historické části města York je dovoleno
zabít Skota v případě, že je ozbrojen lukem a
šípem? Další velice zajímavý britský zákon.
…není dobré hrát ruskou ruletu
s automatickou pistolí?
Mladík z Houstonu to vyzkoušel, a mohu vám
zaručit, že už se o to podruhé nepokusí. Za
tento čin si vysloužil Darwinovu cenu - ocenění
za nejkurióznější a nejstupidnější smrt.

… arabský panovník Ibn Saúd (1880-1953)
měl za život téměř 20 000 milenek?
Za den vystřídal více žen, co někteří muži za

celý život. Na paty mu šlape už jen indický král
Tamba (6. stol. př. n. l.). Ten vlastnil harém
čítající 16 tisíc dívek.
… černá skříňka v letadle ve skutečnosti není
černá?
Bývá červená nebo oranžová, aby se po
havárii dala snáze nalézt.
… nejdelší jméno na světě je tvořeno 1
křestním jménem 26 prostředními a 1
příjmením o 597 znacích?
Prostřední jména začínají na všechny písmena
abecedy a jeho celé jméno zní: Hubert
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Ger
ald Hubert Irvim John Kenneth Loyd Martin Ne
ro Oliver PaulQuincy Randolph Sherman Thom
as Uncas Victor Willian Xerxes Yancy ZeusWolf
eschlegelsteinhausenbergerdorffvoralternwar
engewissenhaftschaferswesenchafewarenwho
lgepflegeundsorgfaltigkeitbeschutzenvonange
reifenduchihrraubgiriigfeindewelchevorraltern
zwolftausendjahresvorandieerscheinenbander
ersteerdeemmeshedrraumschiffgebrauchlicht
alsseinursprungvonkraftgestartseinlangefahrt
hinzwischensternartigraumaufdersuchenachdi
esternwelshegehabtbewohnbarplanetenkreise
drehensichundwohinderneurassevanver
standigmenshlichkeittkonntevortpflanzenunds
icherfreunanlebenslamdlichfreudeundruhemit
nichteinfurchtvorangreifenvonandererintlligen
tgeschopfsvonhinzwischensternartigraum
Senior.
… bahrajnští gynekologové se nesmí dívat na
ženské genitálie?
Tito lékaři to nemají opravdu jednoduché,
jediná možnost jak obejít zákon, je použití
zrdcadla.

… operovat sám sebe není nemožné?
V roce 1961 byl na ruské základně v Antarktidě
jediný lékař a zrovna on dostal zánět slepého
střeva. Použil lokální anestezii, zrcadlo a pustil
se do kuchání vlastního břicha. Není divu, že

během 90-ti minutového zákroku 2x omdlel.
Podle všeho však operace dopadla dobře.

ejč. tý.

STŘELEC
Čím víc červených a zlatých ozdob na stromeček rozbijete, tím víc dárků
dostanete. Odhodlaně proto přistupte k vaší opadané a seschlé jedličce a s radostí
rozhazujte ozdobami po obýváku. Třeba v tomto případě zafunguje i to, že když
hodíte skleněnou koulí po televizi, na Štědrý den vás bude čekat nová plazmovka
s 153 cm úhlopříčkou a dotykovým ovládáním. Zkuste něčím hodit i po své šatní
skříni. Ježíšek bývá nejštědřejší co se ponožek a trenek týče. V žádném případě
však neházejte po rodičích. Může se také stát, že bude chudší nadílka.
KOZOROH
Po náročném listopadu plném zkoušek na divadlo a samotného představení přichází
mrazivý prosinec. V tom si však také neodpočinete. Profesoři vám určitě naslibovali
čtvrtletní testy a oznámkování slohových prací. S chutí do toho. Čím dřív to uděláte,
tím míň času stejně nebudete mít. Nahrne se to z druhé strany. Matematika, potom
angličtina nebo čeština a proč ne i biologie? Jen ať máte hezky známku ze všech
předmětů. Rada zní: prostě se učte, jednou to přijít muselo.
VODNÁŘ
Typy na vánoční dárky nebo recepty na lahodné cukroví byste mezi horoskopy zajisté nehledali. No
co, témata dochází a tak musím sáhnout po té ohranější písničce. Vypisovat
postupy na pečení nebo rozválení těsta by možná bylo trochu moc, proto zvolím
variantu rady při nakupování dárků. Na trhu teď asi mezi nejžádanější patří
bezdotykový odpadkový koš, solární tančící kytička či domácí výčep. V dnešní
době myslíme i na náročnější gurmány. V jednom e-shopu dokonce nabízejí
krabici s kvalitním červeným vínem v hodnotě sedmi milionů. Tato dárková
luxusní sada obsahuje mimo jiné především těch sedm milionů. Je to pro každého,
kdo ráth víno, tvrdí web.
RYBY
Prosinec není jen o Vánocích, dostávání dárků, pár dnech volna a zdobení stromečku.
Pro vás se naskytne nová příležitost. Už v říjnu, kdy se z nebe poprvé snesla
neočekávaná bílá nadílka, jste si něco přáli. Každé Rybě se v hlavě mihla jedna

myšlenka, jedno přání. Někdo si přál lepšího partnera, někdo spíše dvojsmyslně něco povrchního jako
například oblečení, jiný jakoukoliv výraznou změnu. Zapomněli jste ale, že pro to musíte i sami něco
udělat. Až bude příště sněžit, pochytejte pár vloček do pusy, nebo prostě zajděte do obchodu a kupte
si něco nositelné.
BERAN
Konec světa. To je jedno z nejsledovanějších témat posledního měsíce tohoto
roku. Jo jasně, všichni 21.12.2012 zemřeme, protože to říká Mayský kalendář,
bible a „odborníci“. V případě všech beranů jsou tu dvě až tři možnosti. Umřeme
nebo přežijeme. Vy, Berani, nikoli obětní beránci, změníte své povahy.
Z tvrdohlavých se stanou volnomyšlenkáři, ze sobeckých zase skromní. Znáte to
z filmů. Prostě budete mít nahnáno s vlastní smrti a tak zajdete do kostela a
budete „osvíceni“. Nečekejte však světelné efekty, nejste v hollywoodském dojáku.
BÝK
Ne na úplně všechny Býky čeká osudová láska. Něco jako kdybyste šli kolem
obrovského rozsvěceného stromečku vám nepochopitelně ukotveném v samém
středu náměstí a s otevřenou pusou hleděli na samý vrch, na tu třpytící se špičku a
snažili se rozpoznat co tam sakra je a jak to tam dali. Možná vám tekly i sliny,
protože jste do výše vážně hleděli jako psychicky narušení. V tom se to stalo,
pohledná/ý jedinec do vás vážně jen náhodou vrazil a zároveň vám i sobě vyrazil
z rukou nákupní tašky. Přišlo na řadu takové to omlouvání a potom osudný pohled. Na to Bejci prostě
nejsou. Zařiďte si to jinak, ale někoho určitě potkáte.
BLÍŽENCI
Všem Blížencům perfektně hraje do karet dvacátý první den v prosinci. V tomto
datumu bude právě nejdelší noc za celý rok. Samozřejmě se tu noc prospí snad
všichni. Pro vás to má ale docela jiný význam. Nic společného s koncem světa.
Váš všední den bude totiž maximálně náročný. Vyždímá z vás energii až do
poslední kapky. Budete bez šťávy, bez nápadů a přijdete i o chuť do něčeho se
pouštět. Vše se obrátí naruby hned po probuzení. Žádné výrazné změny vnějšku,
jen v hlavě se to trochu uspořádá.
RAK
Když už budete náhodou o Štědrém dnu procházet okolo ozdobeného a
rozsvíceného, možná trochu přeplácaného, stromečku, porozhlédněte se po
dárcích, abyste když přijde na rozbalování, nebyli zklamaní. Znáte to přeci. Ostřílení
z vás už rozeznají měkké dárky od těch očekávaně tvrdých. Někteří ocení teplé
punčochy nebo dvě tři trička, ale většina očekává cennější a hodnotnější dárky.
Nový iPad 5, digitální fotoaparáty co jsou o krok napřed, tablety či herní konzole. To že krize tak nějak
pomalu odchází, neznamená, že už se nehraje na „Celý rok jsi zlobil, nic nedostaneš“.

LEV
Hned jak skončí škola, tuším, že v pátek jednadvacátého prosince, se rozběhněte
domů a zamkněte za sebou dveře. Zapněte topení a udělejte si horkou čokoládu.
Co horkou, vařící, přímo rty popalující. Zahrabejte se do množství polštářků, dek
nebo peřin. Pusťte si film nebo tupě zírejte skrz okenní tabule na sníh splývající se
zamrzlým chodníkem. Pokud se ovšem letos dočkáme sněhu. Nenechte na sebe
ani jen náznakem sáhnout něčím chladným. Možná se to nezdá, ale Lvi, jste teplo milující tvorové.
Mohli byste lehce podlehnout nachlazení.
PANNA
Prosinec je pro mnohé pohádkovým měsícem. Brzo se setmí, začne se z nebe
spouštět čistý sníh a světla rozvěšená po ulicích se vám nad hlavami vmžiku
rozžehnou. Sněžní sobi pobíhají kolem výloh značkových obchodů a obrovská
loutka Santa Clause zpomaleně prochází ulicemi a s uchvácenou dívkou na rameni
rozdává Coca-Colu. Netoužíte snad po tom prožívat vánoce u krbu s punčochou,
horkou čokoládou s marshmallow nebo připravovat Santovi sušenky s mlíkem odměnou za nadílku?
Odpusťte si trapnosti netradičních novinek a přecpěte se deseti druhy cukroví a stopy ve svém
žaludku zameťte kaprem s bramborovým salátem. Třeba objevíte i zlaté prasátko co má takový ty
zahnutý zuby nahoru.
VÁHY
Zatřeste si kulatým skleněným těžítkem plným podivné tekutiny při mírném
náklonu rozhánějící do všech stran drobounké částečky kokosu iluzionisticky
připomínající sněhové vločky. Vběhněte a jako v dětství vytáhněte svetry zpod
kalhot a rovnou zalehněte do toho měkkého prašanu, třepejte nohama i rukama a
pokuste se vytvořit stopu odpadlého anděla. Potom si třeba nadávejte, jak vás
studí ty kusy sněhu na zadku, a nebo běžte na zamrzlé kluziště. Připomeňte si ty
nejstarší vzpomínky z vašich prvních zim. Určitě byly kouzelné, tak jako se chystají být i ty letošní.
ŠTÍR
A je to jasný! Štíři, exotičtí štíři. Bylo to tady každé Vánoce a ani letos se
nezapomnělo. Bytostně nesnášíte tuto atmosféru falešné radosti a předstíraného
štěstí z kalkulačky s grafickým displejem. Ještě víc vás pobuřují lidé, kteří si myslí,
že jsou vtipní, když se s vámi rozloučí „Tak uvidíme se za rok!“. Že vtipný. Pro vás
nejsou Vánoce ničím jiným než asi dvanáct dní volna. Proč si ho kazit zametáním
jehličí zpod stromku? Přepínáním televize z „Pojď dolů, ne ty nahoru…“ na
„Ivánku, Nastěnko..“ nebo „Kde je Kevin? Kevine!“? Nezklame vás možná tak Discovery, váš počítač a
učebnice chemie. Šťastný a veselý!

Veronika Kličková

